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PLĂCUŢĂ DE FRÂNĂ
1. SUPORT METALIC
Trebuie să fie foarte rezistent pentru a rezista la presiunea pistoanelor etrierului şi tratat împotriva coroziunii.

2. SUBSTRAT
Acest element asigură o montare sigură pentru materialul de fricţiune, reduce atât zgomotul cât şi vibraţiile şi contribuie la disiparea 
căldurii.

3. MATERIALUL DE FRICŢIUNE
Compoziţia sa permite o bună combinaţie între o acţiune de frânare eficientă şi confort pentru şofer. Este specific fiecărui autovehicul 
şi este foarte diferit de la un producător la altul.

DISC
REZISTENŢĂ LA CĂLDURĂ
La fel ca plăcuţa de frână, un disc de frână trebuie să reziste la temperaturi 
foarte ridicate de până la 800° C. Prin urmare, discul trebuie să fie realizat 
dintr-o fontă de calitate superioară şi să prezinte un sistem de ventilaţie 
adecvat pentru tipul de autovehicul. 

VENTILAŢIE 
Discurile IVECO sunt dotate cu un tip de ventilaţie conceput special pentru a 
disipa căldura şi pentru a preveni crăparea prematură. Utilizăm stâlpi în formă 
de T, dar şi sisteme de ventilare standard care îndeplinesc specificațiile tehnice.

PATENTARE
Discurile IVECO au fost brevetate în urma unei serii extinse de teste care 
au dovedit eficienţa frânării şi durabilitatea remarcabilă.



CUM SE TESTEAZĂ

REZULTATE

TESTE COMPARATIVE SISTEM DE FRÂNARE CU DISCURI IVECO
Combinaţia între discurile de frână originale şi plăcuţele de frână IVECO DAILY a fost testată impreuna cu alti doi competitori de către 
institutul independent de testare german DEKRA.

Toate testele au fost efectuate în reţeaua de laboratoare DEKRA, conform procedurii de testare cu dinamometrul inerţial SAE J2522 
care evaluează comportamentul de eficienţă al unui material de fricţiune în ceea ce priveşte presiunea, temperatura şi viteza pentru 
autovehiculele dotate cu funcţie de acţionare a frânei hidraulice.

Scopul principal al SAE J2522 este de a compara materialele de frecare în cele mai egale condiţii posibile. Standardul SAE prevede 
efectuarea a 25 de cicluri de teste, inclusiv, printre altele, şedinţe de decolorare cu temperatură controlată şi sesiuni de sensibilitate 
presiune/temperatură. Se efectuează pentru fiecare ciclu până la 32 de frânări bruşte sau până la 18 opriri la viteze crescute, temperaturi de 
lucru (până la 500° C) şi presiuni.

Testele au vizat doi concurenţi de niveluri de calitate diferite, cu accent special pe 4 parametri diferiţi:  
SIGURANŢĂ, PERFORMANŢĂ, CONFORT şi ECONOMIE.

FRÂNE ORIGINALE IVECO, CELE MAI BUNE DIN CLASA LOR
Rezultatele testelor arată că frânele 
originale IVECO au performanţe mai 
bune decât ale concurenţilor din toate 
domeniile cheie: 

 n SIGURANŢĂ  
(Distanţă mai mică de frânare)

 n PERFORMANŢĂ  
(Cea mai bună eficienţă la frânare)

 n CONFORT  
(Mai puţin zgomot şi vibraţii)

 n În ceea ce priveşte SUMA 
ECONOMISITĂ (Durabilitate), 
frânele originale IVECO sunt aproape 
de cele mai bune din clasă, IVECO se 
axează pe componente de calitate 
pentru a garanta cele mai bune 
performanţe în condiţii de siguranţă 
SUPERIOARĂ, la un confort maxim.

FRÂNE ORIGINALE IVECO,  
SIGURANŢA ESTE ÎNTOTDEAUNA PE 
PRIMUL LOC.

DESPRE DEKRA
DEKRA activează în domeniul siguranţei de peste 90 de ani. 
Fondată în 1925 la Berlin ca Deutscher Kraftfahrzeug-
Überwachungs-Verein e.V. (Asociaţia Germană de Inspecţie a 
Vehiculelor), este astăzi una dintre cele mai importante 
organizaţii de specialitate din lume .

 PERFORMANŢĂ

 SIGURANŢĂ CONFORT

 SUMĂ ECONOMISITĂ

 IVECO    Concurent A    Concurent B



SIGURANŢĂ

TESTARE FRÂNĂ DE URGENŢĂ: 
PERFORMANŢĂ MARE CÂND ESTE MAI IMPORTANT
Calitatea sistemului de frânare afectează în mod direct siguranţa şoferului şi a autovehiculului, precum şi cea a altor participanţi la 
trafic, indiferent dacă sunt pietoni sau şoferi ai altor autovehicule.
Sistemul de frânare trebuie să fie perfect adaptat autovehiculului şi misiunii sale.
Alegerea unor componente originale înseamnă siguranţă, deoarece calitatea materialelor utilizate atât pentru plăcuţe cât şi pentru discuri 
oferă o performanţă de frânare mai bună.
Testele de laborator efectuate de DEKRA au reprodus o serie de frânări de urgenţă de la 40 km/h la 0 km/h (presiunea sistemului de 
frânare: aproximativ 80 bari). Rezultatele au arătat că componentele originale IVECO permit o distanţă de frânare semnificativ 
mai mică: cu până la 2,7 metri mai mică.

SIGURANŢĂ
FRÂNELE ORIGINALE OFERĂ CELE MAI MICI DISTANŢE DE FRÂNARE

NOI TESTĂM CORECT, TU CONDUCI ÎN SIGURANŢĂ
CU IVECO, SIGURANŢA ŞOFERULUI ESTE ÎNTOTDEAUNA PE PRIMUL LOC. 

Acesta este motivul pentru care nu am efectuat testarea frânării de urgenţă numai în laborator, ci în colaborare cu DEKRA, am 
efectuat o testare reală a frânării de urgenţă pe pista noastră de testare IVECO din Torino (Italia).

Ce rezultate am obţinut? Rezultatele testului de  
laborator SAEJ 2522 au confirmat: atunci când este  
o chestiune de siguranţă, IVECO este întotdeauna  
pe primul loc.

Scanaţi codul QR sau faceţi clic aici,  
pentru a urmări clipul video!

DISTANŢĂ DE FRÂNARE

Viteză de la 40 km/h la 0 km/h. Presiune sistem de frânare: ≈ 80 bariDistanţă de frânare [metri]
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Concurent B 
10,1 m

Concurent A 
9,1 m

IVECO 

7,4 m

https://cnhi.mc.eu1.kontiki.com/global2/player?moid=e920ff91-4632-401f-8296-d831e51eb795


PERFORMANŢĂ

TESTARE CUPLU DE FRÂNARE:  
EFICIENŢĂ ÎN TOATE SITUAŢIILE
Cuplul de frânare este forţa aplicată la roata de frânare pentru a opri mişcarea autovehiculului, oferind o indicaţie a eficacităţii 
frânării în diferite condiţii. Când autovehiculul frânează, plăcuţele comprimă discul şi generează o forţă de frecare proporţională cu 
presiunea. În consecinţă, roata primeşte un cuplu care contracarează rotaţia sa. Cu cât cuplul este mai mare, cu atât 
eficienţa de frânare este mai bună.

În timpul testelor DEKRA, frânele originale IVECO au arătat cea mai bună forţă de frânare chiar şi la temperaturi scăzute (100° 
C).

În plus, sistemul de frânare original IVECO a dovedit: 

 n Că este mai performant decât al concurenţilor până la peste 300° C
 n Pentru a putea menţine o tendinţă mereu pozitivă, garantând fiabilitate în toate situaţiile

PERFORMANŢĂ
FRÂNELE ORIGINALE IVECO OFERĂ EFICIENŢĂ DE FRÂNARE MAI MARE  
ÎN TOATE CONDIŢIILE DE CONDUCERE

CUPLU DE FRÂNARE MAI MARE PENTRU O PERFORMANŢĂ MAI BUNĂ
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*(în timpul unei frânări de urgenţă pe autostradă cu o viteză de 100 km/h, plăcuţele IVECO ating numai 192,8° C)
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CONFORT

TESTARE UZURĂ UNIFORMĂ PLĂCUŢE ŞI DISCURI: 
MAI PUŢIN ZGOMOT ŞI MAI PUŢINE VIBRAŢII
Confortul optim şi senzaţia de conducere lină sunt esenţiale pentru şoferi mai ales în călătoriile lungi.
Calitatea materialelor originale IVECO asigură uzura omogenă a plăcuţelor şi a discurilor, ceea ce duce la vibraţii semnificativ mai 
puţine transmise atât la volan, cât şi la pedala de frână.

După test, grosimea plăcuţelor a fost măsurată în diferite puncte critice: cu cât este mai mică diferenţa în milimetri, cu atât este mai 
uniformă uzura plăcuţelor.

La plăcuţele originale IVECO, Delta maxim printre măsurările grosimii a fost:

 n cu 22% mai bun decât concurentul A
 n cu 24% mai bun decât concurentul B

CONFORT
FRÂNELE ORIGINALE PREZINTĂ ZGOMOT MAI MIC LA BORD, MAI 
PUŢINE VIBRAŢII ŞI CONFORT SPORIT LA CONDUCERE

Plăcuţă stare originală

a a a a
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b b b bc c c c

PLĂCUŢĂ IVECO
delta maxim: 0,67 mm

Plăcuţă concurent A
delta maxim: 0,86 mm

Plăcuţă concurent B
delta maxim: 0,88 mm

După 276 acţiuni de frânare şi un echivalent de 30 km spaţiu de frânare Puncte de măsurare

NU TOATE PLĂCUŢELE SE UZEAZĂ ÎN ACELAŞI MOD:  
UZURA PLĂCUŢELOR IVECO ESTE CEA MAI UNIFORMĂ



SUMA ECONOMISITĂ

TESTARE DURABILITATE PLĂCUŢE ŞI DISCURI:  
PERFORMANŢĂ MARE ŞI DURABILĂ
Componentele originale IVECO sunt concepute nu numai pentru 
a asigura cele mai bune performanţe, ci şi pentru a rezista în timp 
şi pentru a reduce înlocuirile. Faptul că IVECO a ales să se axeze 
pe materiale cu putere mare de frânare poate duce la o uşoară 
reducere a durabilităţii, dar pentru IVECO echilibrul dintre 
performanţă şi durabilitate este cea mai bună soluţie.
Testele efectuate pe produsele originale IVECO au arătat că 
utilizarea combinată a discurilor şi plăcuţelor originale asigură 
durabilitatea optimă a tuturor componentelor.

După 276 acţiuni de frânare şi un echivalent de 30 km 
spaţiu de frânare, plăcuţele originale IVECO, au obţinut 
niveluri de uzură:

 n În conformitate cu concurentul de calitate superioară
 n 57% mai mici decât concurentul de calitate inferioară

O uzură redusă a plăcuţei înseamnă, de asemenea, o eliberare mai 
mică de substanţe poluante în mediu.

SUMA ECONOMISITĂ
FRÂNELE ORIGINALE ASIGURĂ CEL MAI BUN ECHILIBRU ÎNTRE  
ECONOMISIRE ŞI PERFORMANŢĂ

UZURĂ PLĂCUŢE

IVECO CONCURENT BCONCURENT A

 

Uzură plăcuţe după testare [mm]

0,89 mm 0,75 mm 2,05 mm

IVECO Concurent A Concurent BPlăcuţă stare originală




